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Raport roczny Labocanna S.A. za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. został przygotowany zgodnie 

z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 Reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. 

 

 



LIST DO INTERESARIUSZY 

 Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Państwo, 

 Zarząd Spółki Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie (dalej: „Spółka”) przedstawia zweryfikowane 
i zaudytowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. 
 

Rok 2020 w historii Spółki był okresem zmian i reorganizacji, który decyzją kolejnych Zarządów był 
kontynuowany również na początku bieżącego roku. W 2020 roku Spółka nie prowadziła istotnej działalności 
gospodarczej koncentrując się na procesie porządkowania struktury swojego bilansu. Rok 2020 Spółka zamknęła 
niewielkim zyskiem netto, który wynikał przede wszystkim z zawartych przez Spółkę umów związanych z jej 
reorganizacją na przestrzeni tamtego okresu. 

 
Trwający rok 2021 to jak na razie  okres kontynuacji istotnych zmian w Spółce. Na początku bieżącego 

roku Spółka opublikowała aktualizację strategii rozwoju na kolejne lata i jak dotąd skutecznie i racjonalnie ją 
realizuje. W pierwszym kwartale bieżącego roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną, zgodnie z którą ma nabyć 
20% udziałów w uznanym i perspektywicznym podmiocie z branży konopnej, próbowała podjąć rozmowę 
z dwoma innymi podmiotami, których przejęciem była zainteresowana, a na początku II kwartału podjęła 
rozmowy z kolejnym ciekawym podmiotem, których finalizacji jest bardzo blisko. Sytuacja ta wskazuje 
i potwierdza, że jeśli realizacja przyjętej strategii ma stanowić o korzyści dla Akcjonariuszy Spółki, to dobór 
podmiotów do współpracy i efektywne negocjowanie warunków zaangażowania Spółki, stanowi klucz do budowy 
długoterminowej wartości  i wyceny Spółki. 

 
W marcu 2021 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia nieruchomości o powierzchni ponad 

5 tys. m2, gdzie zamierza rozpocząć działalność związaną z uprawą leczniczej marihuany. Spółka analizując postęp 
prowadzonych prac legislacyjnych w Polsce przygotowuje się do uruchomienia plantacji medycznej marihuany 
metodą indoor, zapewniającą optymalną kontrolę nad wszystkimi najważniejszymi parametrami uprawy. Stąd 
decyzja o nabyciu nieruchomości i przygotowaniu z dużym wyprzedzeniem do rozpoczęcia upraw. 

 
W kwietniu br. Spółka ogłosiła szczegóły planu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego 

i emisją akcji serii D. Zarząd Spółki liczy, że obecni jej Akcjonariusze zdecydują się zainwestować w Spółkę 
zachowując co najmniej swój dotychczasowy w niej udział.  Środki jakimi Spółka chce dysponować 
w przeważającej części mają zostać przeznaczone na realizację zaprezentowanej w lutym zaktualizowanej strategii 
rozwoju. O ile Spółka w dniu 6 maja 2021 roku odwołała zaplanowane na 26 maja 2021 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, o tyle równocześnie poinformowała, że proponowane na odwołane zgromadzenie 
projekty uchwał znajdą się na porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane 
niezwłocznie po publicznej prezentacji Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020. 

 
Zapraszam Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2020, pozostając do 

Państwa dyspozycji. 
 
Z poważaniem, 

 

 

 Michał Jura 

 Prezes Zarządu 

 Labocanna S.A. 

Koszalin, dn. 25 maja 2021 roku 



 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zarząd Spółki Labocanna Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne 
sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami 
obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 
i finansową Labocanna S.A. oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
 

 
 
Michał Jura 
Prezes Zarządu 
Labocanna S.A. 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zarząd Spółki Labocanna Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania 
finansowego, Zakład Usług Rachunkowych "KONTO" Zdzisław Kaźmierczak mieszczący się w Bydgoszczy 
przy ul. Lenartowicza 7 m 16 prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badania sprawozdań 
finansowych, NIP 953-102-03-88, REGON 091228732, wpisany pod nr. 1179 na liście Polskiej Izby 
Biegłych Rewidentów, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do bezstronnej i niezależnej opinii 
o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 

 
 
Michał Jura 
Prezes Zarządu 
Labocanna S.A. 
 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

 

Wybrane dane finansowe 
Stan na 

31.12.2020 r. 
Stan na 

31.12.2019 r.  
Stan na 

31.12.2020 r.  
Stan na 

31.12.2019 r. 

 PLN EUR 

Kapitał własny 142 284,22 108 570,68 30 832,15 25 495,05 

Kapitał zakładowy 765 000,00 765 000,00 165 771,00 179 640,72 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

1 107 750,99 1 128 751,49 240 043,12 265 058,47 



Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 005 250,99 1 119 751,49 217 831,97 262 945,05 

Aktywa razem 1 250 035,21 1 237 322,17 270 875,27 290 553,52 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności 
krótkoterminowe 

712 398,79 485 939,72 154 372,63 114 110,54 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

448,29 760,67 97,14 178,62 

 
 
  

 

 

 

  

   

Wybrane dane finansowe 
Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.12.2020 

Za okres 
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

Za okres 
od 01.01.2020 
do 31.12.2020  

Za okres 
od 01.01.2019 
do 31.12.2019 

 PLN EUR 

Przychody netto ze 
sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

40 000,00 89 399,92 8 667,76 20 993,29 

Zysk (strata) ze sprzedaży -30 427,00 -40 821,61 -6 593,35 -9 585,91 

Amortyzacja 0,00 5 820,00 0,00 1 366,68 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

174 361,45 -350 077,68 37 783,10 -82 206,81 

Zysk (strata) brutto 172 030,28 -360 023,21 37 277,95 -84 542,26 

Zysk (strata) netto 33 713,54 -357 637,91 7 305,53 -83 982,13 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-1 648,07 27 610,49 -357,13 6 483,62 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

1 335,69 -30 448,27 289,44 -7 150,00 

Przepływy pieniężne netto 
razem 

-312,38 -2 837,78 -67,69 -666,38 

Liczba akcji (w szt.) 7 650 000,00 7 650 000,00 7 650 000,00 7 650 000,00 

Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartość księgowa na jedną 
akcję 

0,02 0,01 0,00 0,00 

     

Kursy przeliczeniowe 2020 2019 

Kurs EUR na dzień 
bilansowy 

4,6148 4,2585 

Najniższy kurs EUR w 
okresie 01.01. - 31.12. 

4,2279 4,2406 

Najwyższy kurs EUR w 
okresie 01.01. - 31.12. 

4,6330 4,3891 



ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 
Roczne sprawozdanie finansowe znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu. 
Składa się na nie wprowadzenie do sprawozdania, bilans (aktywa i pasywa), rachunek zysków i strat, 
rachunek przepływów, zestawienie zmian w kapitale i informacja dodatkowa. 
 

 
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu. 
 
 
 

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego znajduje się w osobnym pliku, 
załączonym do niniejszego raportu. 
 
 

Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie: 
„Dobre praktyki Spółek notowanych na NewConnect” 

 

 

 

Lp. Zasada 
Oświadczenie 
odnośnie 
stosowania 

Komentarz Zarządu 

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając 
w jak najszerszym stopniu z tych metod, 
powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej 

TAK 

 

 

Spółka stosuje wszystkie zapisy 
tego punktu z wyłączeniem 
transmisji obrad WZA przez 
Internet, rejestracji przebiegu 
obrad i upublicznienia go na 
stronie internetowej. W opinii 
Zarządu koszty związane z 
techniczną obsługą transmisji 
oraz rejestracji posiedzeń WZA 
przez Internet są niewspółmierne 
do ewentualnych korzyści z tego 
wynikających. 

2 Spółka powinna zapewniać efektywny dostęp 
do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania 

TAK Spółka raportuje o 
najważniejszych wydarzeniach 
poprzez raporty bieżące i 
okresowe. 

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 

3.1 Podstawowe informacje o spółce i jej 
działalności (strona startowa) 

TAK W związku ze zmianą nazwy 
Spółki, zmianą przedmiotu jej 
działalności i aktualizacją strategii 
rozwoju Spółka uruchomiła nową 
stronę internetową pod adresem 
www.labocanna.pl .  

3.2 Opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje 

TAK  



najwięcej przychodów 

3.3 Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku 

TAK Spółka ponadto na temat rynku 
na którym działa wypowiedziała 
się w opublikowanej aktualizacji 
strategii rozwoju, jak również i 
między innymi w Sprawozdaniu 
Zarządu za rok 2020. 

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki TAK  

3.5 Powzięte przez zarząd, na podstawie 
oświadczenia członka rady nadzorczej, 
informacje o powiązaniach członka rady 
nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

TAK Spółka w Sprawozdaniu Zarządu 
za rok 2020 potwierdziła, że takie 
powiązania nie istnieją. 

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki TAK   

3.7 Zarys planów strategicznych spółki NIE Zostały one szeroko 
przedstawione i opisane w 
aktualizacji strategii rozwoju oraz 
w Sprawozdaniu Zarządu za rok 
2020.  

3.8 Opublikowane prognozy wyników finansowych 
na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do 
tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie 
publikuje) 

NIE Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w 
przyszłości, biorąc jednak pod 
uwagę zaktualizowaną strategię 
rozwoju Spółki i plan budowy 
grupy kapitałowej może być to 
niemożliwe. 

3.9 Struktura akcjonariatu emitenta, ze 
wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji 
znajdujących się w wolnym obrocie 

TAK  

3.10 Dane oraz kontakt do osoby, która jest 
odpowiedzialna w spółce za relacje 
inwestorskie oraz kontakty z mediami 

TAK Na stronie internetowej Spółki 
znajduje się adres mailowy do 
relacji inwestorskich. Z ramienia 
Spółki obsługuje je Prokurent 
samoistny Dominik Staroń. 

3.11 (skreślony)   

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK   

3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji 
finansowych raportów okresowych, dat 
walnych zgromadzeń, a także spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji 
prasowych 

TAK Spółka realizuje postanowienia w 
zakresie przekazania informacji o 
datach publikacji finansowych 
raportów okresowych, WZA z 
wyłączeniem spotkań z 
inwestorami, analitykami oraz 
konferencji prasowych. 

3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 
takich jak wypłata dywidendy oraz innych 
zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad 

NIE  



przeprowadzania tych operacji. Informacje te 
powinny być zamieszczane w terminie 
umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 
decyzji inwestycyjnych 

3.15 (skreślony)   

3.16 Pytanie akcjonariuszy dotyczące spraw 
objętych porządkiem obrad, zadawane przed i 
w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 
odpowiedziami na zadawane pytania 

TAK Zarząd Spółki deklaruje, iż w 
przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby będzie miał na względzie 
zapewnienie wszystkim 
akcjonariuszom pełnego dostępu 
do informacji. Transparentność 
prowadzonych działań jest 
bowiem, według osób 
odpowiedzialnych za Spółkę, 
niezbędna do podejmowania 
racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych. 

3.17 Informację na temat powodów odwoływania 
walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub 
porządku obrad wraz z uzasadnieniem 

TAK Informację w tym zakresie Spółka 
publikuje w formie raportów 
bieżących, a następnie raporty te 
publikuje na swojej stronie 
internetowej.  

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy 

NIE DOTYCZY Zarząd Spółki informuje, że do 
chwili publikacji niniejszego 
raportu nie spotkał się z potrzebą 
realizacji niniejszych zapisów. 
Jednakże deklaruje, iż w 
przypadku zaistnienia takiej 
potrzeby będzie miał na względzie 
zapewnienie wszystkim 
akcjonariuszom pełnego dostępu 
do informacji. Transparentność 
prowadzonych działań jest 
bowiem, według osób 
odpowiedzialnych za Spółkę, 
niezbędna do podejmowania 
racjonalnych decyzji 
inwestycyjnych. 

3.19 Informacja na temat podmiotu, z którym 
spółka podpisała umowę o świadczenie usług 
Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem 
nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty 
elektronicznej Doradcy 

NIE Strona internetowa Spółki o ten 
zakres zostanie uzupełniona w 
najbliższym czasie.  

3.20 Informacja na temat podmiotu, który pełni 
funkcję animatora akcji emitenta 

NIE Strona internetowa Spółki o ten 
zakres zostanie uzupełniona w 
najbliższym czasie. 

3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 
spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 
miesięcy 

NIE DOTYCZY  

3.22 (skreślony)   



Informacje zawarte na stronie internetowej powinny 
być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp do tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 
stronie internetowej. W przypadku pojawienia się 
nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie 

TAK  

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące 
i okresowe powinny być zamieszczane na 
stronie internetowej co najmniej w tym samym 
języku, w którym następuje ich publikacja 
zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta 

TAK  

5 Spółka powinna prowadzić politykę 
informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym 
celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną 
powinna wykorzystywać indywidualną dla 
danej spółki sekcję relacji inwestorskich na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl  

TAK Spółka nie wykorzystuje obecnie 
indywidualnej sekcji relacji 
inwestorskich znajdującej się na 
stronie www.GPWInfoStrefa.pl . 

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące 
kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego 
Doradcy, celem umożliwienia mu 
prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z 
Autoryzowanym Doradcą 

TAK  

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, 
które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie 
dla wykonywania przez Autoryzowanego 
Doradcę swoich obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie 
Autoryzowanego Doradcę 

TAK  

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu 
Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i 
informacji niezbędnych do wykonywania 
obowiązków Autoryzowanego Doradcy 

TAK  

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1 Informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i 
rady nadzorczej 

NIE Kwestia wynagrodzenia Zarządu 
oraz Rady Nadzorczej jest 
informacją poufną zawartą w 
umowie. Emitent nie publikuje 
takich informacji bez zgody 
poszczególnych Członków 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

9.2 Informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta 
usług w każdym zakresie 

NIE Kwestia wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy jest 
informacją poufną zawartą w 
umowie. Emitent nie publikuje 
takich informacji bez zgody 



Autoryzowanego Doradcy 

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 
uczestniczyć w obradach walnego 
zgromadzenia w składzie umożliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie walnego 
zgromadzenia 

TAK  

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy 
współpracy Autoryzowanego Doradcy, 
powinien organizować publicznie dostępne 
spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami 

NIE Spółka nie wyklucza zmiany 
swojego stanowiska odnośnie 
stosowania tej zasady w 
przyszłości. Emitent będzie 
jednak organizować spotkania z 
inwestorami, analitykami i 
mediami tak często, jak będzie to 
możliwe i niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania 
Spółki. 

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie 
emisji akcji z prawem poboru powinna 
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej 
ustalenia lub zobowiązywać organ do tego 
upoważniony do ustalenia jej przed dniem 
ustalenia prawa poboru, w terminie 
umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej 

TAK  

13 Uchwały walnego zgromadzenia powinny 
zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu 
czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi 
określone zdarzenia korporacyjne a datami, w 
których ustalane są prawa akcjonariuszy 
wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych 

TAK  

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta 
od akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o 
zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 
3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta 
niezwłocznie dokonuje czynności, do których 
jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 
Zasada ta ma zastosowanie również w 
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy 
akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 
3 Kodeksu spółek handlowych 

NIE DOTYCZY  Wskazane zdarzenia korporacyjne 
nie wystąpiły w Spółce w 
raportowanym okresie 

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień 
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, 
aby czas przypadający pomiędzy nimi był 
możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie 
dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 
wymaga szczegółowego uzasadnienia 

NIE DOTYCZY Wskazane zdarzenia korporacyjne 
nie wystąpiły w spółce w 
raportowanym okresie 

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie NIE DOTYCZY  Wskazane zdarzenia korporacyjne 



wypłaty dywidendy warunkowej może 
zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem 
ustalenia prawa do dywidendy 

nie wystąpiły w spółce w 
raportowanym okresie 

16 Emitent publikuje raporty miesięczne, w 
terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. 
Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej: 

•Informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które 
w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości 
istotne skutki dla kondycji finansowej oraz 
wyników finansowych emitenta, 

•Zestawienie wszystkich informacji 
opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem, 

•Informacje na temat realizacji celów emisji, 
jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 
miejsce w okresie objętym raportem, 

•Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 
mające mieć miejsce w nadchodzącym 
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z 
punktu widzenia interesów inwestorów, w 
szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu 

NIE W chwili obecnej zasada ta nie 
jest stosowana przez Emitenta. Z 
uwagi na fakt, że publikowane 
raporty bieżące i okresowe 
zapewniają akcjonariuszom oraz 
inwestorom dostęp do 
kompletnych i wystarczających 
informacji dających pełny obraz 
sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta 
nie widzi w chwili obecnej 
konieczności publikacji raportów 
miesięcznych. Spółka nie 
wyklucza zmiany swojego 
stanowiska odnośnie stosowania 
tej zasady w przyszłości. 

16a W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku informacyjnego określonego w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu („Informacje bieżące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) 
emitent powinien niezwłocznie opublikować, w 
trybie właściwym dla przekazywania raportów 
bieżących na rynku NewConnect, informację 
wyjaśniającą zaistniałą sytuację 

TAK  

17 (skreślony)   
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Koszalin, dn. 25 maja 2021 roku 


